CLXX SESSÃO ORDINÁRIA DO COMTUR
(02 de março de 2010)
Reunião realizada dia 02 de março de 2010 às 10h30’, na Sala 4 do Palácio
das Convenções do Anhembi, sob a presidência do Sr. Tasso Gadzanis e com
a presença dos Senhores Conselheiros relacionados no final desta ata.
Sr. Tasso Gadzanis agradeceu a presença de todos e apresentou o novo
Diretor de Turismo e Entretenimento da SPTuris, e Secretário Executivo do
COMTUR, Sr. Luiz Sales, que substitui a Sra. Luciane Leite, que ocupará a
presidência da Companhia Paulista de Eventos e Turismo.
Sr. Luiz Sales agradeceu e informou que o trabalho da Diretoria de Turismo
e Entretenimento já vinha sendo acompanhado e terá continuidade, e conta
com a colaboração deste Conselho. Colocou a ata da CLXIX Sessão Ordinária
do Comtur sob aprovação onde, não havendo manifestação contrária,
declarou aprovada. A seguir, iniciou a prestação de contas do FUTUR do
ano de 2009.
Os recursos trabalhados foram de R$ 1.413.833,33 (um milhão
quatrocentos e treze mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três
centavos) referentes à liberação de verba do FUTUR 2009 de R$
1.484.525,00 (um milhão quatrocentos e oitenta e quatro mil quinhentos e
vinte e cinco reais) e descontados os 5% de taxa de administração; e R$
385.616,43 (trezentos e oitenta e cinco mil seiscentos e dezesseis reais e
quarenta e três centavos) referentes ao saldo remanescente do ano de 2008,
saldo este utilizado em ações iniciadas em 2008 com pagamento previsto
para o ano de 2009. Os investimentos foram divididos em Promoção
Turística (participação em feiras e eventos, promoção corporativa com a
participação da cidade no segmento MICE, visitas e workshops de
capacitação, fam tours, press trips e site inspections, produção de material
promocional e mídia), totalizando R$ 785.476,10 (setecentos e oitenta e
cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e dez centavos); e
Organização e Gestão (estruturação da oferta turística, desenvolvimento
de produtos, serviços de informação ao turista, observatório do turismo, e
manutenção da estrutura de suporte para a execução do PLATUM),
totalizando R$ 506.574,32 (quinhentos e seis mil quinhentos e setenta e
quatro reais e trinta e dois centavos). O total dos investimentos realizados e
pagos foi de R$ 1.292.050,42 (um milhão duzentos e noventa e dois mil
cinqüenta reais e quarenta e dois centavos), restando um saldo de R$
531.235,10 (quinhentos e trinta e um mil duzentos e trinta e cinco reais e
dez centavos), composto por R$ 389.725,87 (trezentos e oitenta e nove mil
setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos) referentes à verba
do FUTUR 2009 e R$ 141.509,23 (cento e quarenta e um mil quinhentos e
nove reais e vinte e três centavos) referentes a outras rendas eventuais, que
será utilizado em ações iniciadas no ano de 2009 com pagamento previsto
para o ano de 2010.
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Em seguida, iniciou a apresentação do Plano de Aplicação do FUTUR para
o ano de 2010. A Lei nº 15.089 de 29 de dezembro de 2009 fixou a
despesa do FUTUR em R$ 600.000,00 e, após congelamento, limitou-se a R$
480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). O valor bruto inclui 5% de
taxa administrativa, restando um saldo disponível para utilização de R$
457.142,86 (quatrocentos e cinqüenta e sete mil cento e quarenta e dois
reais e oitenta e seis centavos), que serão investidos em Planejamento e
Estruturação do Turismo, totalizando R$ 23.952,38; Observatório do
Turismo, totalizando R$ 163.000,00; Manutenção do Platum, totalizando R$
50.000,00; Promoção Turística e Entretenimento, totalizando R$ 144.000,00;
e Roteiros Turísticos Temáticos, totalizando R$ 76.190,48.
Finalizou informando que, apesar da redução dos valores do FUTUR, vários
projetos estão sendo realizados através de contratos, como a criação e
manutenção das CITs, Guia Turístico de Transportes, Sinalização Viária e
Rodoviária, e Qualificação Profissional. Em não havendo manifestação
contrária, declarou aprovada a prestação de contas do FUTUR 2009 e plano
de aplicação do FUTUR 2010.
Sr. Armando Arruda Pereira de Campos Mello questionou o andamento
do projeto da linha regular de ônibus turístico e reiterou a sugestão de um
roteiro temático de arquitetura. Sugeriu também que seja reforçado o
trabalho de promoção da cidade na América Latina no período que antecede
a Copa do Mundo 2014, pois acredita que a maioria dos visitantes
estrangeiros venha dos países vizinhos.
Sra. Aline Delmanto respondeu que as conversas com a SPTrans evoluíram
e, junto com eles, está sendo elaborado um edital para a operação dessa
linha. Disse ainda que o roteiro temático de arquitetura já está na pauta de
lançamento de novos roteiros temáticos.
Sr. Luiz Sales respondeu que a sugestão de promoção será avaliada. A
seguir solicitou ao Sr. Hélio Zylberstajn, da FIPE, apresentar o estudo sobre a
estrutura ocupacional do emprego das atividades ligadas ao turismo.
Sr. Hélio Zylberstajn explicou que o estudo tem por objetivos identificar as
ocupações dos postos de trabalho nas atividades ligadas ao turismo,
descrever a estrutura ocupacional do emprego nas atividades ligadas ao
turismo, e acompanhar a evolução do emprego nas atividades ligadas ao
turismo. Como base de dados serão utilizados o CAGED e RAIS para emprego
formal e PNAD e PME para emprego informal. O produto desse trabalho será
um relatório final, com expectativa de entrega em dezembro de 2010, e
divulgação em boletins trimestrais e página na internet. Informou que
necessitará da colaboração de todas as entidades do turismo. Agradeceu e
colocou-se à disposição.
Sra. Ana Luisa Diniz Cintra questionou se o setor de eventos estará
contemplado na pesquisa junto à hotelaria.
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Sr. Jorge Caetano questionou se a pesquisa chegará a um nível de
detalhamento de regiões e bairros.
Sr. Hélio Zylberstajn respondeu que o setor de eventos terá sua própria
metodologia. Quanto ao detalhamento, respondeu que, uma vez que as
bases de dados são totalizadas por cidades, o estudo contemplará a cidade
como um todo.
Sr. Caio Luiz de Carvalho agradeceu e comentou sobre os grandes eventos
que estão sendo realizados já no início do ano, em especial a São Paulo Indy
300, que apesar do curto espaço de tempo entre a decisão de trazer o
evento para São Paulo e a data da corrida, tudo está dentro do cronograma e
o evento promete ser um sucesso, devendo consolidar-se como mais um dos
grandes eventos da cidade e, juntamente com a Fórmula 1 e o Salão do
Automóvel, posicionar São Paulo como uma das capitais mundiais do
automobilismo. Isso tudo além do fato de colocar a cidade dentro da
reconhecidamente onerosa mídia norte-americana. Por fim, apresentou um
vídeo com a nova campanha promocional da cidade em nível nacional,
chamada “Onde o Brasil encontra o Brasil”.
Sr. Luiz Sales explicou o plano de mídia para a campanha e, em seguida,
apresentou um vídeo que foi exibido em Indianápolis, por ocasião da
captação da Fórmula Indy e que está à disposição dos Srs. Conselheiros.
Sr. Armando Arruda Pereira de Campos Mello sugeriu que o vídeo da
Fórmula Indy fosse traduzido para os idiomas Português e Espanhol para
aproveitamento em outras ações.
Sr. Carlos Silvério observou que o vídeo privilegia demasiadamente o
serviço de táxi em detrimento ao serviço de receptivo da cidade.
Sr. Luiz Sales respondeu que a SPTuris não considera que o serviço de táxi
ocupe as funções do receptivo, e sim, exerça a sua função de transporte
público, de reconhecida qualidade. Solicitou à Sra. Luciane Leite apresentar a
Companhia Paulista de Eventos e Turismo - CPETUR.
Sra. Luciane Leite informou que a CPETUR foi instituída através da Lei nº
13.560/09 e está vinculada à Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo do
Estado, tornando-se o braço operacional da SELT. Tem por finalidade
planejar, fomentar, desenvolver e coordenar as ações institucionais nas
áreas de turismo, eventos, recreação e lazer de interesse do Estado e seus
municípios. Apresentou as áreas estratégicas e o organograma da CPETUR,
definindo seus objetivos: Consolidar a imagem do Estado de São Paulo como
destino turístico de referência; Potencializar a realização de eventos
estratégicos no Estado; Ampliar a oferta e a infra-estrutura turística;
Promover o desenvolvimento econômico e social do setor turístico; e tornarse empresa modelo no mercado. Dentre os projetos prioritários estão: o
Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico do Estado; Elaboração de
Sistema de Inteligência em Turismo; Eventos de Promoção Nacional; Portal
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de Turismo do Estado; Material Promocional dos Destinos; Participação em
Eventos Estratégicos; Plano de Ações Governamentais para a Copa 2014; e
Base de Apoio às Cidades. Agradeceu e colocou a CPETUR à disposição, no
endereço Rua Bandeira Paulista, 716 – 7º andar, tels. 3709-5930 e 37090156.
Sr. Luiz Flaviano Furtado comentou que a criação da CPETUR era uma
grande necessidade da SELT no que diz respeito aos quesitos operacional e
financeiro. Informou que já está em andamento o projeto de inventário dos
645 municípios do Estado, em parceria com as universidades de turismo.
Sra. Vininha de Morais cumprimentou o Governo do Estado pela criação da
CPETUR, desejando a continuidade do sucesso demonstrado na SPTuris.
Sr. Domingos Chiappetta convidou a todos para o 23º Congresso
Internacional de Gastronomia, Hospitalidade e Turismo, e 4ª FISTUR, a
serem realizados dias 29, 30 e 31 de março.
Sr. Roberto Krasovic diz-se satisfeito por voltar a participar do COMTUR,
colocando a DEATUR à disposição e desejando a todos muita sorte em 2010.
Sr. Armando Arruda Pereira de Campos Mello questionou se é possível a
troca de links entre os sites das entidades do trade e a DEATUR,
disseminando a todos os serviços prestados pela DEATUR, sugestão
prontamente aceita pelo Sr. Roberto Krasovic. Sugeriu também que a
CPETUR seja convidada a participar do COMTUR onde, não havendo
manifestação contrária, aprovou-se o convite.
Sra. Aline Delmanto informou que haverá uma reunião com o Ministério do
Turismo dia 18.03 para apresentação do Estudo de Competitividade e
Estruturação do Grupo Gestor dos 65 Destinos Indutores, onde a participação
deste Conselho será fundamental. Essa é a continuação de um estudo de
levantamento de dados já realizado, onde haverá a estruturação das ações,
geridas por um grupo que deverá sair do COMTUR.
Sr. Antônio Reinales demonstrou preocupação quanto ao impasse com a
FIFA sobre São Paulo realizar a abertura da Copa do Mundo 2014.
Sr. Luiz Sales respondeu que as cidades que já têm estádios prontos, como
São Paulo, estão enfrentando problemas, pois as avaliações são realizadas
sobre uma referência física. Sugeriu que a Copa do Mundo seja tema de
todas as reuniões do COMTUR para que todos recebam as atualizações
diretamente da fonte, evitando especulações da imprensa, uma vez que os
caminhos mudam constantemente. Informou que a arrecadação de ISS da
atividade turística no mês de janeiro de 2010 aumentou 23% em relação ao
mesmo período no ano anterior. Informou que está prevista para abril/maio
a re-inauguração da CIT República, desativada temporariamente para as
obras do Metrô, além das negociações para a abertura de uma CIT no
Mercado Municipal. Agradeceu a todos e encerrou a reunião às 12h15’. Para
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constar eu, Luis Roberto Pascuzzi, lavrei a presente ata que, se aprovada,
será assinada pelos Senhores Conselheiros.
São Paulo, 02 de março de 2010.
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